
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4 เรื่อง ค าสั่งควบคุมการท างาน 
ค าสั่งตัดสินใจ (Decision)  

เป็นค ำส่ังท่ีใช้ในกำรตัดสินใจเลือกทิศทำงกำรท ำงำนของโปรแกรม  
สรุปได้ดังนี้ 

1. If…Then….    : ตัดสินใจหนึ่งทำงเลือก 
2. If…Then…Else   : ตัดสินใจสองทำงเลือก 
3. If ซ้อน  If    : ตัดสินใจเลือกมำกกว่ำ  2  ทำงเลือก 
4. Select…Case  : ตัดสินใจเลือกมำกกว่ำ  2  ทำงเลือก 
5. For …Next    : กำรวนซ้ ำด้วยจ ำนวนรอบที่แน่นอน 
6. While  … End While  : กำรวนซ้ ำด้วยจ ำนวนรอบที่ไม่แน่นอน 

 

******************************************************************************* 

If…Then….เป็นค ำส่ังตัดสินใจท่ีมีทำงเลือก คือ ท ำหรือไม่ท ำค ำส่ังชุดนั้น โดยตรวจสอบเงื่อนไขก่อน

 
รูปแบบค ำส่ังดังนี้ 
 
If <เงื่อนไขท่ีก ำหนด> Then  
               <ชุดค ำส่ังท่ีให้ท ำเมื่อ เป็นจริง> 
End If 
 

 

 

 



If…Then…Else  ตัดสินใจเลือกจำก  2  ทำงเลือก  ถ้ำเง ื่อนไขเป็นจริงท ำชุดค ำส่ังหนึ่ง ถ้ำเป็นเท็จให้ท ำอีก
ชุดค ำส่ังหนึ่ง 

 

รูปแบบค ำส่ังดังนี้     
 If <ตรวจสอบเงื่อนไขว่ำจริง  หรือเท็จ>  Then 

                <ถ้ำเป็นจริงให้ท ำชุดค ำส่ัง หลังค ำว่ำ  Then> 
            Else 
                <ถ้ำเป็นเท็จให้ท ำชุดค ำส่ังหลังค ำว่ำ  Else> 
           End If  

 
ตัวอย่ำง 
 
  If  txt_name.Text = ""  Then 
            MessageBox.Show("คุณไม่ได้กรอกช่ือ ! ", "พบข้อผิดพลำด", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error) 
 

Else 
MessageBox.Show("ยินดีต้อนรับ คุณ " & txt_name.Text, "แสดงควำมยินดี", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) 
 
End If 
 
 
 
 
 
 
 



การใช้ If ซ้อน  If  คือการตัดสินใจมากกว่า 2 ทางเลือก 
รูปแบบค ำส่ังดังนี้     

If <ตรวจสอบเงื่อนไข>  Then 
                <ชุดค ำส่ังเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นจริง > 
            ElseIf<ตรวจสอบเงื่อนไข>  Then 
                <ชุดค ำส่ังเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นจริง > 

   ElseIf<ตรวจสอบเงื่อนไข>  Then 
                <ชุดค ำส่ังเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นจริง > 

 … 
… 
Else 
       <ชุดค ำส่ังเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นเท็จ > 

           End If  
 

ตัวอย่าง  
ค านวณเกรด โดยใช้ if else   

Dim point As Integer     'ประกำศตัวแปร point เป็นจ ำนวนเต็ม 
point = TextBox1.Text    'ให้ point มีค่ำเท่ำกับค่ำท่ีเรำจะกรอกบน textbox1 
If point >= 80 And point <= 100 Then'ถ้ำpoint มีค่ำ 80-100   

'ให้แสดงกล่องข้อควำมบอกว่ำคุณได้เกรด A 
            MessageBox.Show("คุณได้เกรด A", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
        ElseIf point >= 75 And point <= 79 Then 



            'ถ้ำpoint มีค่ำ 75-79  
            'ให้แสดงกล่องข้อควำมบอกว่ำคุณได้เกรด B+ 
            MessageBox.Show("คุณได้เกรด B+", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
        ElseIf point >= 70 And point <= 74 Then 
            'ถ้ำpoint มีค่ำ 70-74  
            'ให้แสดงกล่องข้อควำมบอกว่ำคุณได้เกรด B 
            MessageBox.Show("คุณได้เกรด B", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
        ElseIf point >= 65 And point <= 69 Then 
            'ถ้ำpoint มีค่ำ 65-69  
            'ให้แสดงกล่องข้อควำมบอกว่ำคุณได้เกรด C+ 
            MessageBox.Show("คุณได้เกรด C+", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
        ElseIf point >= 60 And point <= 64 Then 
            'ถ้ำpoint มีค่ำ 60-64  
            'ให้แสดงกล่องข้อควำมบอกว่ำคุณได้เกรด C 
            MessageBox.Show("คุณได้เกรด C", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
        ElseIf point >= 55 And point <= 59 Then 
            'ถ้ำpoint มีค่ำ 55-59  
            'ให้แสดงกล่องข้อควำมบอกว่ำคุณได้เกรด D+ 
            MessageBox.Show("คุณได้เกรด D+", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
        ElseIf point >= 50 And point <= 54 Then 
            'ถ้ำpoint มีค่ำ 50-54  
            'ให้แสดงกล่องข้อควำมบอกว่ำคุณได้เกรด D 
            MessageBox.Show("คุณได้เกรด D", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
        ElseIf point >= 0 And point <= 49 Then 
            'ถ้ำpoint มีค่ำ น้อยกว่ำ 50  
            'ให้แสดงกล่องข้อควำมบอกว่ำคุณได้เกรด F 
            MessageBox.Show("คุณได้เกรด F", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
        End If  

 
 

 



 Select…Case ตัดสินใจเลือกมำกกว่ำ  2  ทำงเลือก  
รูปแบบค ำส่ังดังนี้    

 Select Case     <ทดสอบเงื่อนไข> 
                        Case  เงื่อนไขแรก  :  
                                   <ท ำงำนตำมเงื่อนไขแรก> 
                        Case  เงื่อนไขท่ีสอง :   
                                   <ท ำงำนตำมเงื่อนไขท่ีสอง> 
                                           . 
                                           . 
                                           . 
                       Case  สุดท้ำย  :   
                                   <ท ำตำมเงื่อนไขสุดท้ำย> 
                       Case Else  
                                   <เมื่อไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆ เลย ท ำงำนหลังค ำว่ำ  Else> 
                       End Select         
 
ตัวอย่าง ค านวณเกรด โดยใช้ Select Case  
 
    Dim point As Integer    'ประกำศตัวแปร point เป็นจ ำนวนเต็ม 
        point = TextBox1.Text   'ให้ point มีค่ำเท่ำกับค่ำท่ีเรำจะกรอกบน textbox1 
        Select Case point 
            Case 80 To 100 
                'ถ้ำpoint มีค่ำ 80-100 ให้แสดงกล่องข้อควำมบอกว่ำคุณได้เกรด A 
                MessageBox.Show("คุณได้เกรด A", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
            Case 75 To 79 
                'ถ้ำpoint มีค่ำ 75-79 ให้แสดงกล่องข้อควำมบอกว่ำคุณได้เกรด B+ 
                MessageBox.Show("คุณได้เกรด B+", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
            Case 70 To 74 
                'ถ้ำpoint มีค่ำ 70-74 ให้แสดงกล่องข้อควำมบอกว่ำคุณได้เกรด B 
                MessageBox.Show("คุณได้เกรด B", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
            Case 65 To 69 
                'ถ้ำpoint มีค่ำ 65-69 ให้แสดงกล่องข้อควำมบอกว่ำคุณได้เกรด C+ 
                MessageBox.Show("คุณได้เกรด C+", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
            Case 60 To 64 



                'ถ้ำpoint มีค่ำ 60-64 ให้แสดงกล่องข้อควำมบอกว่ำคุณได้เกรด C 
                MessageBox.Show("คุณได้เกรด C", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
            Case 55 To 59 
                'ถ้ำpoint มีค่ำ 55-59 ให้แสดงกล่องข้อควำมบอกว่ำคุณได้เกรด D+ 
                MessageBox.Show("คุณได้เกรด D+", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
            Case 50 To 54 
                'ถ้ำpoint มีค่ำ 50-54 ให้แสดงกล่องข้อควำมบอกว่ำคุณได้เกรด D 
                MessageBox.Show("คุณได้เกรด D", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
            Case 0 To 49 
                'ถ้ำpoint มีค่ำ 0-49 ให้แสดงกล่องข้อควำมบอกว่ำคุณได้เกรด F 
                MessageBox.Show("คุณได้เกรด F", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information) 
            Case Else 
                'ถ้ำหำกหรอกตัวเลขอื่นนอกเหนือจำกนี้ โปรแกรมก็จะแสดงกล่องข้อควำมว่ำ คุณระบุตัวเลขไม่
ถูกต้อง 
                MessageBox.Show("คุณระบุตัวเลขไม่ถูกต้อง", "แจ้งเตือน", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error) 
        End Select 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



For …Next  : การวนซ  าด้วยจ านวนรอบที่แน่นอน 
เป็นค ำส่ังท่ีใช้เมื่อต้องกำรให้โปรแกรมท ำงำนวนซ้ ำด้วยจ ำนวนรอบท่ีแน่นอน โดยจะมีตัวแปรท ำกำร

นับรอบกำรวนซ้ ำ ก่อนท ำกำรวนซ้ ำ จะตรวจสอบค่ำของตัวแปรท่ีนับรอบกำรวนซ้ ำว่ำครบแล้วก็จะออกจำกกำ
รวนซ้ ำ และท ำงำนค ำส่ังถัดไป 

 

 

รูปแบบค ำส่ังดังนี้    
For ตัวแปร=ค่ำเริ่มต้น To ค่ำสุดท้ำย [Step กำรนับของตัวแปร] 
 <ชุดค ำส่ังกรณีท่ีเงื่อนไขเป็นจริง> 
Next [ตัวแปรท่ีใช้นับ] 

 

ตัวอย่าง โปรแกรมหำผลรวมโดยใช้ค ำส่ัง For 
         

Dim intSum, i As Integer 
        intSum = 0 

          For i = 0 To 100 

             intSum = i + intSum 

         Next 
          MessageBox.Show ("ผลรวมต้ังแต่ 1 - 100 เท่ำกับ " & intSum) 
 

 

 

 

 



While  … End While : การวนซ  าด้วยจ านวนรอบที่ไม่แน่นอน 
เป็นค ำส่ังท่ีใช้ในกรณีท่ีโปรแกรมมีกำรท ำงำนวนซ้ ำ โดยโปรแกรมจะท ำชุดค ำส่ังภำยใน While เมื่อ

เงื่อนไขท่ีก ำหนดเป็นจริงและจะออกจำกค ำส่ัง While เมื่อเงื่อนไขท่ีก ำหนดเป็นเท็จ 

 

รูปแบบค าสั่งดังนี  
 

While <เงื่อนไขท่ีก ำหนด> 
  <ชุดค ำส่ังกรณีท่ีเงื่อนไขเป็นจริง true> 
 End While 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ใบงานท่ี 4.1 
ค าชี แจง  ให้นักเรียนเขียนโปรแกรม ตรวจสอบว่ำเป็นเลขคู่หรือค่ี โดยใช้ค ำส่ัง If …then …else 

 

แนวคิด 
1. ประกำศตัวแปร integer ส ำหรับเก็บค่ำจ ำนวนท่ีป้อนเข้ำไป 
2. น ำตัวเลขท่ีป้อนเข้ำมำเก็บไว้ที่ตัวแปร n 
3. ใช้ค ำส่ัง If…then …else เข้ำมำช่วยในกำรตัดสินใจ โดยใช้เงื่อนไข n mod 2 = 0  
   ( mod คือ หำรเอำส่วน ) ซึ่งช่วยเรำให้รู้ว่ำเลขท่ีป้อนเข้ำมำนั่นเป็นเลขคู่หรือคู่ 
4. ถ้ำเงื่อนไขเป็นจริงให้แสดงข้อควำมในช่องผลลัพธ์ ว่ำ “เป็นเลขคู่”  
ถ้ำเงื่อนไขไม่จริงให้แสดงข้อควำมในช่องผลลัพธ์ ว่ำ “เป็นเลขค่ี” 
 

ชุดค ำส่ัง 
 

 



ใบงานที ่4.2 
ค าชี แจง  ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมรวมคะแนนตัดเกรด 

 

 
ชุดค ำส่ัง Source code 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



ใบงานที ่4.3 
ค าชี แจง  ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมแสดงตัวเลข โดยใช้ค ำส่ัง For ..to… ร่วมกับ listBox 

 
 
 

ชุดค ำส่ัง Source code 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 

 

 

 



ใบงานที ่4.4 
ค าชี แจง  ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมสูตรคูณ 
 

 
 
 
ชุดค ำส่ัง Source code 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://visual-studio-basic.blogspot.com/2012/11/Multiplication-vb.net.html


ใบงานที ่4.5 
ค าชี แจง ให้นักเรียนปฏิบัติกำรเขียนโปรแกรม 

1. เขียนโปรแกรมคิดค่ำน้ ำประปำ 
2. เขียนโปรแกรมคิดค่ำไฟฟ้ำ 
3. เขียนโปรแกรมคิดรำคำสินค้ำและส่วนลด 
4. เขียนโปรแกรมคิดรำคำสินค้ำและภำษี 7% 
5. เขียนโปรแกรมร้ำนค้ำ 
6. เขียนโปรแกรมหำค่ำ BMI 

 

ตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 

ชุดค ำส่ัง Source code 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ออกแบบหน้ำจอโปรแกรม 


